
 

 

 

 

 

 

 

Zahraničná exkurzia  
 

NEPOZNANÉ KRÁSY 

SLOVINSKA 
 

v dňoch  

18. – 22. júna 2022 

 

 

 

 

 
 

 
 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 
 „Začiatok je polovica každého diela.“ 

Grécke príslovie 
 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE 

VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 
 

je členom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o vzdelávacích  aktivitách 

 nájdete na 
 

www.rvcmartin.sk 
 

a na 

www.avs-rvc.sk 
 

 

 

 
 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

 
 

Vám ponúka 

 

zahraničnú exkurziu 

 

 

NEPOZNANÉ KRÁSY 

SLOVINSKA 

 
   

   

   

   

   

   

   
 

                          18. – 22. jún 2022 

 

 

http://www.rvcmartin.sk/
http://www.avs-rvc.sk/


Ponúkame Vám  zahraničnú exkurziu 

NEPOZNANÉ KRÁSY SLOVINSKA 

SOBOTA - 18. 6. 2022 

Odchod z Martina  o 4.30 trasou cez  Bratislavu, 

Viedeň, Graz do Mariboru 

Maribor – prehliadka druhého najväčšieho 

slovinského mesta, prechádzka historickým 

centrom, Starý trh, nábrežie rieky Drávy, viac ako 

400- ročný vinič a možno  aj chýrne vínko 

ochutnáme... 

Presun na ubytovanie na 4 noci do Ľubľany, 

večera 

NEDEĽA - 19. 6. 2022 

Ľublľana -  prehliadka hlavného mesta, lanovkou 

na hrad, staré mesto, známy most cez rieku 

Ljublanicu od Josifa Plečnika, miestny trh, 

katedrála,  krásne secesné stavby na nábreží. 

PONDELOK - 20. 6. 2022 

Piran  – podľa mnohých najkrajšie 

a najfotografovanejšie  mesto Slovinska, 

dominantné námestie, katedrála  sv. Juraja, úzke 

uličky, 

Portorož – možnosť kúpania, pobyt pri mori. 

UTOROK - 21. 6. 2022 

Postojna  Jama -  vláčikom a pešo prehliadka 

unikátnej  jaskyne jednej z najväčších v Európe,  

prehliadka Predjamského hradu – „orlie hniezdo“ 

vystavané  v skalnom masíve v nádhernom 

prírodnom prostredí, večera. 

STREDA - 22. 6. 2022 

Smerom domov sa zastavíme na  jazere Bled -  

prezrieme si kúpeľné  mestečko a možno sa 

preveziete loďkou na čarovný ostrovček alebo  

navštívite hrad. 

V popoludňajších hodinách odchod domov, 

príchod do Martina večer. 
 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 
 

Termín konania:  18. – 22. jún 2022 
 

 

Poplatok : 

Člen ZORVC MARTIN 520,00€ 

Nečlen ZORVC MARTIN 540,00€ 

Kapacita je obmedzená, preto v prípade záujmu 

posielajte prihlášky čo najskôr. 

Poplatok je potrebné uhradiť do 30.4.2022, v prípade, že 

poplatok nebude uhradený, prihlášky nebudeme 

akceptovať. 

Dátum uzávierky neudávame, prihlasovanie stopneme, 

keď sa naplní kapacita. 

 

V poplatku je  zahrnuté: 

Doprava luxusným klimatizovaným autobusom, 4-krát 

ubytovanie v hoteli, 4-krát  raňajky, 2-krát večera, 

kvalifikovaný sprievodca, komplexné cestovné poistenie 

účastníkov, poistenie CK proti insolventnosti. 
V poplatku nie sú zahrnuté plavby a vstupy do objektov.  
 

Poplatok uhraďte na  číslo účtu 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002, variabilný symbol 

18220622, špecifický symbol IČO organizácie  

do 30.4.2022. 

Poplatok je stanovený dohodou v zmysle Zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách.  Pri vopred neospravedlnenej 

neúčasti poplatok nevraciame. 
 

Údaje RVC Martin:   

Registrácia OÚ Martin č. Práv.-94/00333 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

Nie sme platcami DPH. Táto pozvánka slúži ako 

daňový doklad. 
 

Tešíme sa na spoločné zážitky. 
 

Martin, 6. apríl 2022 

 

 

 

 

 

   PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
 

na zahraničnú exkurziu 

NEPOZNANÉ KRÁSY 

SLOVINSKA 
v dňoch  

18. – 22. júna 2022  
 

 

 

 

Obec /mesto/organizácia:  

 

________________________________________________ 

Meno a priezvisko účastníkov, adresa trvalého pobytu, 

dátum a miesto narodenia, rodné číslo, číslo OP,  

telefón, e-mail: 

 

1.  

 

2. 

 

 

(Osobné údaje budú v zmysle platnej legislatívy použité 

len pre potreby zahraničnej exkurzie.) 

 

 

___________________  dňa  ________________ 
 

    podpis 
 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku nám pošlite obratom na e-

mail: rvc@rvcmartin.sk  

mailto:rvc@rvcmartin.sk

